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Ekonomi. Hamdija Jusufagics tid som fänrik i FN-
styrkan i Bosnien 1995 gav honom en syn på
ledarskap som präglar kulturen i Malmöbolaget
System Verification.

– Jag bygger ett företag som jag själv skulle vilja vara anställd i.

Hamdija Jusufagics föräldrar flyttade i början av 1970-talet från huset i
Bosnien i dåvarande Jugoslavien till en osäker tillvaro i Sverige.

– Min far kom hit en lördag och började jobba på måndagen.

Efter ett några år i Lund, där Hamdija föddes 1973, tog föräldrarna jobb på
Felix i Eslöv. Det var här Hamdija Jusufagic växte upp.

– Mina föräldrars drivkraft var att jag och min storasyster skulle utbilda
oss och skaffa bra jobb.

I dag är storasyster hedgefondförvaltare i Schweiz. Lillebror Hamdija har
skapat ett företag med över 110 anställda.

1

2

3

Författare: Petter Birgersson 
Publicerad 21 september 2009 09.03 
Uppdaterad 21 september 2009 09.03

Större eller mindre text

Tweet 0

0

   E-posta länk till artikeln

   Skriv ut artikeln

Mest läst på Ekonomi

EKONOMI

Han bygger sin egen dröm
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A N N O N S :

Lediga jobb

Läsarpulsen

Vad är detta?

Bloggar
Hissarna pratar kalmaritiska

Sten K Johnson död

Lunds största port öppnad

Paulsson fälls för flera brott

Spåren åter öppna i Skåne

Klurigt att planera spårväg

Sverige till final efter straffar

Britter kan rösta om EU

Majblomman blir dyrare

Idag avgörs trappans öde

Nya gener kan rädda bokar

Färre våldsbrott på Stortorget

Skånsk företag ensam producent

1 2 3 4 5

 

Inside Redhawks

Ett litet NHL-svep, sett

Rekommendera
0


http://www.sydsvenskan.se/
http://www.sydsvenskan.se/vader/
http://www.sydsvenskan.se/vader/
http://www.sydsvenskan.se/vader/
http://www.sydsvenskan.se/obs/tipsa-om-nyheter/
http://www.sydsvenskan.se/obs/article93900/Kontakta-oss.html
http://kundservice.sydsvenskan.se/?q=node/155
http://kundservice.sydsvenskan.se/?q=node/109
http://www.sydsvenskan.se/bil--trafik/
http://www.sydsvenskan.se/bostad/
http://www.sydsvenskan.se/resor/
http://www.sydsvenskan.se/mera-jobb/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/sok-utbildning/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/
http://www.sydsvenskan.se/lund/
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/
http://www.sydsvenskan.se/sport/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/
http://www.sydsvenskan.se/opinion/
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/
http://www.sydsvenskan.se/varlden/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/tjanster/prisjamforelse/
http://www.sydsvenskan.se/stories/krisen-i-sas/
http://www.sydsvenskan.se/stories/medicon-village/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/bors/
http://www.sydsvenskan.se/mera-jobb/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/sok-utbildning/
http://www.sydsvenskan.se/rss.xml?id=1594
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/
http://www.sydsvenskan.se/sok/?writer=Petter+Birgersson
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fekonomi%2Fhan-bygger-sin-egen-drom%2F&text=Sydsvenskan.%20Han%20bygger%20sin%20egen%20dr%C3%B6m&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fekonomi%2Fhan-bygger-sin-egen-drom%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fekonomi%2Fhan-bygger-sin-egen-drom%2F&text=Sydsvenskan.%20Han%20bygger%20sin%20egen%20dr%C3%B6m&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fekonomi%2Fhan-bygger-sin-egen-drom%2F
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fekonomi%2Fhan-bygger-sin-egen-drom%2F&text=Sydsvenskan.%20Han%20bygger%20sin%20egen%20dr%C3%B6m&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fekonomi%2Fhan-bygger-sin-egen-drom%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.sydsvenskan.se%2Fekonomi%2Farticle551439%2FHan-bygger-sin-egen-drom.html
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/
http://www.merajobb.se/
http://www.merajobb.se/lediga-jobb/51011/
http://www.merajobb.se/lediga-jobb/51207/
http://www.merajobb.se/lediga-jobb/50467/
http://www.merajobb.se/lediga-jobb/50478/
http://www.merajobb.se/lediga-jobb/50257
http://www.merajobb.se/
http://www.merajobb.se/
http://blogg.sydsvenskan.se/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/hissarna-pratar-kalmaritiska/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/sten-k-johnson-dod/
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/lunds-storsta-port-oppnad/
http://www.sydsvenskan.se/lund/paulsson-falls-for-flera-brott/
http://www.sydsvenskan.se/skane/sparen-ater-oppna-i-skane/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/klurigt-att-planera-sparvag/
http://www.sydsvenskan.se/sport/sverige-till-final-efter-straffar/
http://www.sydsvenskan.se/varlden/britter-kan-rosta-om-eu/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/majblomman-blir-dyrare/
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/eslov/idag-avgors-trappans-ode/
http://www.sydsvenskan.se/danmark/nya-gener-kan-radda-bokar/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/farre-valdsbrott-pa-stortorget/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/skansk-foretag-ensam-producent/
http://blogg.sydsvenskan.se/insideredhawks/2013/01/23/pa-den-vinnande-sidan/
http://blogg.sydsvenskan.se/insideredhawks/2013/01/23/pa-den-vinnande-sidan/


Han bygger sin egen dröm - Ekonomi - Sydsvenskan-Nyheter Dygnet Runt

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/han-bygger-sin-egen-drom/[2013-01-23 13:14:19]

Hans ledartalang och järnstarka vilja att bygga upp något på egen hand
formades till en del av tiden som FN-soldat i Bosnien.

Under sin värnplikt fick Hamdija spela bosnisk soldat i en övning för de
svenska FN-soldaterna. Det slutade med att han värvades och han anslöt
sig till FN-bataljonen i september 1995.

Familjen hade hållit kvar de starka banden till Bosnien. Många
sommarveckor tillbringade Hamdija på plats i föräldrarnas hemtrakter. Nu
var det något helt annat än semester som väntade Hamdija.

– Jag ville se med egna ögon vad som hänt i vårt område. Jag förlorade två
morbröder och flera av mina vänner och grannar i koncentrationslägret
Omarska.

– Vi kom ner till ett område utanför Tusla, där den serbiska sidan sköt in
en större klusterbomb i ett flyktingläger. Jag hade tänkt att verkligheten
inte kunde vara så illa att grannar hade ihjäl varandra, men tyvärr var det
tvärtom värre än jag hade kunnat föreställa mig.

De hårda upplevelserna i Bosnien har blivit en styrka för Hamdija
Jusufagic.

– Det lärde mig att uppskatta det jag har och har gjort mig ödmjuk inför
livet. Det är en påminnelse – tänk på hur bra du har det.

FN-tiden har också format hans syn på ledarskap. Hans brigadchefer, Rolf
Dahlström och Sverker Göransson – den senare sedermera
överbefälhavare – hade ett annat sätt att leda än Natokollegorna. Bilden av
att de amerikanska styrkorna alltid är överlägsna och effektivast fick sig en
törn.

– Amerikanerna litar inte på underbefälen på samma sätt. Man pekar med
hela handen och ingen får ifrågasätta. Svenskarna har delat ansvar och
befälen lyssnar på de underlydande.

Att bli lyssnad på och få sina idéer tillvaratagna är något som Hamdija
Jusufagic hela tiden återkommer till som något viktigt. Han kunde ha valt
den militära banan, men ville använda sina insikter om ledarskap till att
skapa något eget.

Hans första jobb inom IT-sektorn var på konsultföretaget WM-data. Första
dagen som praktikant åkte Hamdija ut på kundbesök.

– De hade ingen att skicka. Men jag förklarade att jag kunde lösa det.

Två dagar senare blev han inkallad till chefen, som sa att han hade ett
problem. Hamdija blev nervös för att han gjort något fel. Problemet var det
motsatta – kunden ville absolut ha tillbaka Hamdija. Anställningen var ett
faktum. Men efter ett par år på WM-data ville den unge ambitiöse
konsulten få säljansvar. Han trivdes med företaget, men den närmaste
chefen mötte inte hans önskemål om att komma vidare i karriären.

– Jag fick veta att jag inte hade de rätta kvalifikationerna. Men jag tyckte
att om han lyssnade på vad jag ville göra, kunde han ge mig
förutsättningarna för att göra det.

Att ta tillvara medarbetarnas vilja och engagemang är grunden i Hamdija
Jusufagics syn på entreprenörskap. Det han själv upplevde som brister hos
tidigare arbetsgivare vill han göra till en styrka i sitt eget företag.

Det var hos nästa arbetsgivare – IT-bolaget Q-branch – som idén till
System Verification föddes. Sony Ericsson efterlyste konsulter som kunde
testa mjukvarorna till företagets mobiltelefoner. Q-branch ägare ville inte
ägna sig åt det. Hamdija Jusufagic och kollegan Peter Svensson tog ett lån
och startade eget. Efter två år, 2004, bestämde de sig för att gå skilda
vägar. Kvar i bolaget blev tre personer – förutom Hamdija Jusufagic också
Erik Björhäll och Thomas Wahlentin.

Därifrån startade expansionen. Den identifierade nischen – att testa
mjukvara åt företag för att kvalitetssäkra dem – var en fullträff. Sony
Ericsson har varit huvudkunden, men kundbasen har breddats och
omfattar i dag flera stora kända företag, som Ikea och försvarsindustrin
Saab. Internationellt är konkurrensen tuffare, men i Sverige är System
Verfication ledande.
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Hamdija Jusufagic lämnade efter några år över vd-posten till Mats
Larsson. Själv är han divisionschef. Att formellt ha en roll under vd och
samtidigt vara huvudägare kan tyckas komplicerat, och något som de två
skojar om emellanåt.

Men Hamdija Jusufagic menar att fler entreprenörer borde våga lämna
ifrån sig ansvar.

– För mig har det varit ett medvetet val. Mats kompletterar mig ålders- och
erfarenhetsmässigt, och gör att medarbetarna ser att det finns ledare med
erfarenhet från större bolag som tror på oss och väljer att arbeta här.

Rekryteringen av personal är nyckeln till att lyckas. Den tekniska
kompetensen är en självklar del för att arbeta som konsult – men minst
lika viktigt är att fungera socialt. Den som är ute hos kunder måste vara
aktiv och kunna lära ut, menar Hamdija Jusufagic.

Att lita till medarbetarnas förmåga är också centralt.

– Lämnar man ansvar åt någon så måste man låta dem ta det fullt ut.

Samtidigt betonar han vikten av att ge medarbetarna rätt förutsättningar
för att klara sina uppdrag. Alla anställda deltar i ett utbildningsprogram i
flera steg, där det också finns möjlighet att individuellt välja inom vilket
område man vill höja sin kompetens. Nya chefer får också gå bredvid vd
eller divisionschef.

– Vi har en närhet i bolaget, jag vill vara lyssnande till alla medarbetare.

Resultatet är låg personalomsättning – lägre än 4 procent – och mätningar
som visar att över 92 procent av de anställda är mycket nöjda.

System Verification har inte slutit något kollektivavtal. För första gången
under intervjun blir Hamdija Jusufagic något besvärad.

– Måste du ta upp det? Nej, vi har inte kollektivavtal. Om vi vill ge något
bättre, varför ska vi sätta oss med facken? Det är bättre att vi gör det med
varje medarbetare, det blir mer personligt än att gå in i en diskussion med
någon som inte sett vad medarbetarna gör.

– Vi har högt i tak, de anställda kan säga precis vad de tycker och tänker.
Det är stark konkurrens om våra medarbetare, skulle de vara missnöjda går
de till en annan arbetsgivare. Fungerar det väl så vet jag inte varför man
ska blanda in en utomstående part.

FAKTA/Detta gör System Verification:

System Verifications konsulter hjälper kundföretagen att testa nya
programvaror, mjukvaror, så att de fungerar som de ska.

Kunderna är allt från mobiltillverkare som Sony Ericsson till
försvarsföretaget Saab.

FAKTA/Hamdija Jusufagic

Ålder: 35.

Familj: Fru och två barn.

Bor: I Bunkeflostrand.

Gör: Grundare och majoritetsägare i System Verification.

Hamdija Jusufagic om:

Entreprenörsklimatet i Sverige.

– Skattetrycket är högt, det är synd.

– Man skulle försöka få företag att flytta hit i stället. I politiken bör man se Sverige som
ett företag i sig.

Arbetsgivaravgifter.

– I dag betalar vi de tretton första sjukdagarna.

– Låt företagen ta ett helhetsansvar för personalen och sänk de sociala avgifterna. Det

Toppnyheterna just nu

Färre våldsbrott på Stortorget

Sverige till final efter straffar

Idag avgörs trappans öde

Majblomman blir dyrare

Siffrorna talar sitt tydliga
språk

http://www.sydsvenskan.se/malmo/farre-valdsbrott-pa-stortorget/
http://www.sydsvenskan.se/sport/sverige-till-final-efter-straffar/
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/eslov/idag-avgors-trappans-ode/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/majblomman-blir-dyrare/
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/siffrorna-talar-sitt-tydliga-sprak/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/farre-valdsbrott-pa-stortorget/
http://www.sydsvenskan.se/sport/sverige-till-final-efter-straffar/
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/eslov/idag-avgors-trappans-ode/
http://www.sydsvenskan.se/sverige/majblomman-blir-dyrare/
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/siffrorna-talar-sitt-tydliga-sprak/
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/burlov/siffrorna-talar-sitt-tydliga-sprak/


Han bygger sin egen dröm - Ekonomi - Sydsvenskan-Nyheter Dygnet Runt

http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/han-bygger-sin-egen-drom/[2013-01-23 13:14:19]

skulle göra att det fanns ett starkt intresse för företagen att ha bra arbetsplatser.

Lagen om anställningsskydd.

– Ett av de största hindren för företag att växa.

– Många företag vågar inte rekrytera för att de är rädda att göra en felrekrytering. Det
kostar väldigt mycket och det går inte att göra något åt.

Öresundsregionen

– Bättre samarbete och gemensamma regler för sådant som skatter i
Öresundsregionen behövs.

– Vi skulle kunna leverera väldigt konkurrenskraftiga tjänster till Köpenhamn.

FN.

– Tanken med FN är bra. Men det fungerar inte när många länder har veto.

Familjen, fru och två små barn.

– Lördag och söndag är familjetid. Jag har lovat att om jag ägnar måndag till fredag åt
företaget så ägnar jag helgen åt familjen.
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